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Ò V O D N Í K

E D I T O R I A L

Ná‰ spoleãn˘ ãasopis BETON – TECHNOLOGIE,
KONSTRUKCE, SANACE vstupuje teprve do dru-
hého roãníku. Ale nám v redakci a vydavatelství
se zejména podle Va‰ich ohlasÛ zdá, Ïe navzdo-
ry vskutku útlému mládí jako by ná‰ ãasopis
hned v první sezónû prolétl dûtsk˘mi léty a kle-

pal uÏ na dvefie gymnázia. Velmi nás to tû‰í. 
V‰ichni si jistû pamatujeme, Ïe nov˘ betonáfisk˘ ãasopis vznikl

pfied rokem a pÛl vÛlí ãtyfi zakládajících svazÛ pÛsobících v oboru
betonu a betonov˘ch konstrukcí, jejichÏ jména nese druhá i posled-
ní strana obálky. Îe mu bylo dáno do vínku stát se nástupcem ãaso-
pisÛ Beton a zdivo a Sanace betonov˘ch konstrukcí, integrovat jejich
odli‰ná obsahová zamûfiení a doplnit je o dimenzi typogaficky pfii-
taÏlivého média, které mÛÏe technické i nej‰ir‰í vefiejnosti pfiesvûdãi-
vû ukázat zdánlivû samozfiejmou pravdu – totiÏ, Ïe beton je pfii nápa-
ditém a peãlivém provedení stavebním materiálem vizuálnû
pfiíjemn˘m a esteticky pÛsobiv˘m.

Jednou ze základních snah redakce proto je, aby kaÏdé ãíslo ãaso-
pisu nenásilnû a na co nejvy‰‰í úrovni splÀovalo tfii propojené cíle
periodika: pfiiná‰et aktuální, odbornû pfiínosné technické informace,
na pfiíkladu zdafiil˘ch staveb ukazovat vynikající uÏitné vlastnosti a este-
tiku betonov˘ch konstrukcí a koneãnû - b˘t spolkovou informaãní plat-
formou ãlenÛm zakladatelsk˘ch svazÛ i ostatním ãtenáfiÛm. 

První ãtyfii ãísla prvního roãníku vydala po dohodû âeská beto-
náfiská spoleãnost âSSI, teprve potom, po registraci svého vzniku, se
vydavatelství ujala spoleãnost BETON TKS, s.r.o., která byla za úãelem
vydavání ãasopisu a pfiípadn˘ch dal‰ích publikací zmínûn˘mi svazy
speciálnû zaloÏena. Prakticky cel˘ rok 2001 se vyvíjelo i personální
obsazení redakce, coÏ se ale, jak vûfiíme, nijak nepromítlo do relativ-
nû vyrovnané úrovnû jednotliv˘ch ãísel. âasopis od zaãátku sv˘m
nákladem více neÏ zdvojnásobil spoleãn˘ okruh ãtenáfiÛ obou pfied-
cházejících periodik a i jeho rozsah stoupal. Plná polovina z ‰esti ãísel
vy‰la v rozsahu o 8 stran vût‰ím, neÏ se pfiedpokládalo. 

První ãíslo roãníku 2002 dostáváte do rukou se 64 stranami
a v kvalitnûj‰í, lepené vazbû. Domníváme se, Ïe to by mûl b˘t cílov˘
rozsah ãasopisu pro nejbliÏ‰í léta, a dal‰í úsilí bude proto vûnováno
zejména zkvalitÀování jeho obsahu.

KaÏdé z ãísel prvního roãníku bylo vûnováno urãitému tématu
a v této praxi bude redakce a redakãní rada pokraãovat i v leto‰ním
roce. VÛbec to ale neznamená, Ïe v jednotliv˘ch ãíslech nenaleznou
ãtenáfii i ãlánky s dan˘m zamûfiením nespojené. Ukazuje se prostû
zatím jako nosné, ãasopis do urãité míry tematicky koncipovat

a dotváfiet ho dal‰ími, aktuálními a pfiínosn˘mi pfiíspûvky, zejména
v rubrikách Vûda a v˘zkum a Hmoty, materiály, technologie.

Dobr˘ch ãlánkÛ pfiitom nikdy není dost a kaÏd˘ ãlánek mÛÏe b˘t
vÏdycky je‰tû lep‰í, zajímavûj‰í a pfiitaÏlivûj‰í, neÏ jak je nakonec
vydán. V tomto ohledu práce redakce nikdy nekonãí a i na té posled-
ní, oti‰tûné verzi zb˘vá fiada vûcí k pomyslné dokonalosti. Redakce
proto znovu otiskne doplnûné pokyny pro potenciální autory ãlánkÛ
a bude je‰tû dÛslednûji s autory na jejich ãláncích spolupracovat.
Víme, Ïe ne kaÏd˘ je rodil˘ spisovatel. A tomu, kdo má ponûkud
„tûÏ‰í“ ruku, redakce v rozumné mífie ochotnû pomÛÏe. V˘chozi úro-
veÀ zaslan˘ch podkladÛ – textÛ a v‰ech grafick˘ch materiálÛ – je
totiÏ rozhodující pro úroveÀ v˘sledné podoby ãlánkÛ. Sebepeãlivûj‰í
redakãní práce prostû nenahradí mj. kvalitní fotografii z v˘stavby díla. 

VáÏíme si v‰ech autorÛ, ktefií se rozhodli podûlit se se ãtenáfii o své
nové zku‰enosti a znalosti, aÈ jsou znám˘mi odborníky ve svém
oboru nebo mlad˘mi inÏen˘ry a studenty fiádného nebo doktorand-
ského studia. Mnohdy právû oni zkoumají a ovûfiují nové materiály,
technologie a jejich aplikace, metody v˘poãtu a jejich vyuÏití pfii navr-
hování, které mohou b˘t uÏiteãné i leckterému „starému praktikovi“.

Redakce pfiipravuje postupné roz‰ífiení obsahu o dal‰í rubriky,
které by ãasopis zpestfiily a u nichÏ se pfiedpokládá, Ïe se setkají
s Va‰ím zájmem. Pfiipravují se mj. rozhovory s v˘znaãn˘mi betonáfi-
sk˘mi odborníky, diskuzní rubrika na aktuální témata, okénka do his-
torie betonu a betonov˘ch konstrukcí, doplÀující zajímavosti a notic-
ky, struãné aktuální informace obchodní povahy o v˘voji v oblasti
betonového stavitelství a roz‰ífiení ãlánkÛ se zahraniãních zdrojÛ.

âasopis nab˘vá na v˘znamu i jako prostfiedek firemní prezentace.
Kvalitní inzerce v pfiimûfieném rozsahu do ãasopisu patfií a zejména
nápaditá a odbornû fundovaná prezentace nov˘ch materiálÛ, v˘robkÛ
a technologií mÛÏe obsah periodika vhodnû dotvofiit. Obû formy firem-
ní prezentace proto redakce vítá. Vydavatelství je v‰ak zároveÀ rozhod-
nuto trvale dbát o to, aby se z na‰eho odborného betonáfiského peri-
odika nestal inzertní plátek, kter˘ch i v oboru stavebnictví jistû v‰ichni
známe hned nûkolik.  

Od poãátku vydávání ãasopisu BETON – TECHNOLOGIE, KON-
STRUKCE, SANACE je prÛbûÏnû aktualizována webová stránka
www.betontks.cz, na níÏ se lze do znaãné míry seznámit s obsahem
jednotliv˘ch ãísel ãasopisu a s v˘Àatky z nejzajímavûj‰ích ãlánkÛ.
Bûhem podzimu 2001 byla dopracována i verze v angliãtinû. Jak
ãeská, tak i anglická verze jsou pravidelnû, ve dvoumûsíãních perio-
dách obnovovány, vÏdy s nov˘m vydan˘m ãíslem. Prostfiednictvím
internetu je rovnûÏ moÏno doobjednat jednotlivá star‰í ãísla, dokon-
ce i vût‰inu ãísel b˘valého ãasopisu Beton a zdivo.

VáÏení ãtenáfii, jménem zakládajících svazÛ, dne‰ních spoleãníkÛ
vydavatelské spoleãnosti BETON TKS, jménem redakãní rady i redak-
ce ãasopisu Vám pfieji úspû‰n˘ rok 2002 a vûfiím, Ïe i 2. roãník na‰e-
ho spoleãného betonáfiského periodika bude pro Vás v˘znamn˘m
a mil˘m zdrojem nov˘ch poznatkÛ a informací.

Ing. Vlastimil ·rÛma, CSc.,
fieditel vydavatelství, jednatel BETON TKS, s. r. o.

V Á Î E N Í â T E N Á ¤ I !




